Partners in
onderzoek

Groeibevorderaars/AMGBvervangers of gewoon goed
biggenvoer?
Loders Croklaan heeft als leverancier van hoogwaardige grondstoffen en
ingrediënten voor veevoeders de laatste jaren veel onderzoek gedaan bij diverse
onderzoeksinstituten, universiteiten en bedrijven om het verbod van AMGB’s per 1
januari 2006 op te kunnen vangen. Het onderzoek varieerde van de mogelijkheden
van ‘high tech’ gmo-technieken (waarbij via fermentatie antilichamen werden
gemaakt tegen diarree veroorzakende bacteriën) tot en met het toevoegen van
een zelf ontwikkeld, natuurlijk, vetextract dat de diarree bij gespeende biggen
reduceerde.
Uit diverse proeven bleek dat bij gebruik van hoogwaardige grondstoffen in de
biggenvoeders een groot deel van de gezondheidsproblemen voorkómen kunnen
worden en dat AMGB’s dan eigenlijk helemaal niet nodig zijn.
Door gebruik te maken van speciaal behandelde soja-eiwitten en hoogwaardige
vetbronnen in voeders voor jonge biggen blijken resultaten bereikt te kunnen
worden die zelfs beter zijn dan reguliere voeders met AMGB’s.

‘varkenshouder heeft stem in de
samenstelling van de voeders’

Helaas kijken tot op heden mengvoederproducenten nog te veel naar de laagste
prijs die uit een lineaire programmering komt rollen. Dit heeft tot gevolg dat grondstoffen die met succes in rundvee- en vleesvarkensvoeders gebruikt worden, ook
ingezet worden in voeders voor gevoelige jonge biggen. Antibiotica konden tot op
heden het verschil in kwaliteit goeddeels maskeren. Door het verbod op het
gebruik van antibiotica als groeibevorderaar per 1 januari 2006 wordt het haast
onontkoombaar dat in de speenvoeders en opfokvoeders beter gelet gaat worden
op de kwaliteit van de grondstoffen. Met name op de kwaliteit van de eiwitten, vetten en koolhydraten als meest belangrijke nutriënten. Mengvoederbedrijven zijn zich
bewust van deze verschuiving, maar willen of kunnen vanuit concurrentieoverwegingen niet altijd het voortouw nemen. Vandaar dat Loders Croklaan LodeStar ProFa
ontwikkeld heeft als eiwit – vetcombinatie voor biggenvoeders zonder AMGB’s.
De beste manier om nieuwe producten uiteindelijk te toetsen is o.i. bij instituten
die dicht bij de praktijk staan zoals ASG Praktijkonderzoek. Hier kunnen onder
praktijkomstandigheden wetenschappelijke proeven gedaan worden. Doordat
proeven die bij het ASG Praktijkonderzoek gedaan zijn altijd openbaar worden
gemaakt, krijgt ook de varkenshouder inzicht in de werkelijke prestaties van onderzochte grondstoffen en ingrediënten. Zeker als in de proef concurrerende producten zijn
opgenomen. Door dit inzicht wordt het voor de varkenshouder mogelijk een stem te hebben in de samenstelling
van de voeders, waardoor gestuurd kan worden van het
goedkoopste naar het best renderende biggenvoer.
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